
Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behandelen.

α

Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor de JBZ-Raad
van Uw Kamer om nadere informatie over artikel 1 van het in aanhef
dezes genoemde ontwerp-kaderbesluit en de gevolgen voor de
Nederlandse strafwetgeving, kan ik u het volgende berichten.

Artikel 1, tweede lid, van het ontwerp-kaderbesluit geeft lidstaten de mogelijkheid om de in artikel 1,
eerste lid, aanhef en onderdelen a tot
en met d, neergelegde verplichting om de aldaar omschreven
gedragingen strafbaar te stellen, te beperken tot gedragingen die de
openbare orde dreigen te verstoren of die bedreigend, kwetsend of
beledigend zijn. De zogenoemde “dreigingsdelicten” (artikel 1, eerste lid, onderdelen c en d, beide
laatste zinsnede) kunnen derhalve worden uitgesloten van strafbaarheid, indien deze niet
bedreigend, kwetsend of beledigend zijn.

Nederland voldoet reeds aan de uit de artikelen 1 en 2 van het kader-
besluit voortvloeiende verplichtingen tot strafbaarstelling.
De artikelen 137c tot en met 137e van het Wetboek van Strafrecht bieden
een brede strafbaarstelling van het aanzetten tot haat of geweld, belediging
en discriminatie wegens onder meer ras of godsdienst. Onder ras vallen ook
de kenmerken huidskleur, afstamming en nationale of etnische afkomst.
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Onder de reikwijdte van de bestaande bepalingen valt ook het vergoelijken, ontkennen of verregaand
bagatelliseren van de in artikel 1, onderdelen c en d,
genoemde internationale misdrijven, voor zover zo’n gedraging aanzet tot
haat of geweld, beledigt of discrimineert wegens ras of godsdienst.
Nederland is voornemens om bij de vaststelling van het kaderbesluit
in de Raad een verklaring van deze strekking af te leggen.

Ik hoop dat Uw Kamer na deze nadere informatie instemming kan
verlenen aan het ontwerp-kaderbesluit.

De Minister van Justitie,


